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BESTURINGSSYSTEEM M O E T B E G I N 2004 F U N C T I O N E R E N

Delflandkiest voor
volledig automatische
bediening van
boezemgemalen
InNederland makenveelwaterbeheerders.gebruikvan'on-line'informatie enopafstand bestuurde
kunstwerken.Eenvollediggeautomatiseerd besturingssysteemwaarbij hetsysteemvoorlangeretijd
zondertussenkomstvandemens/unctioneert,ontbreekttotnutoeechternog.HetHoogheemraadschapvanDel/landimplementeertmomenteelzo'nsysteemvoordebesturingvanhaarbelangrijkste
boezemgemalen.Hetmoetbeginvolgendjaaroperationeelzijn.
Tweejaar geledennam het HoogheemraadschapvanDelfland hetinitiatieftot het
ontwikkelen vaneen geautomatiseerd
besturingssysteem voorhaar belangrijkste
boezemgemalen. Hetisdebedoelingdatde
beslissingen vooraansturing vandeboezemgemalen straksdoordecomputer wordenoveigenomen.Totnu toezijn demeeste
waterbeheerders huiverigvooreendergelijkeommezwaaivanwegedevelepraktische
problemen,variërend vanproblemen bijde
dataverzameling totproblemen met het
operationele beheer.Omvalkuilen bij het
implementeren vanhetsysteemvanDelfland tevermijden isgebruikgemaakt van
eengestructureerd stappenplan. Momenteel
ishetontwerp vanhetsysteemgereeden
wordtmetde'bouw'begonnen.Begin2004
ishetsysteemoperationeel.Gedurende dit
jaardraait hetalseenzogeheten beslissingsondersteunend systeem,waarbij debeheerderhet berekendeadviesmoet goedkeuren
alvorens hetdoorgestuurd wordtnaarde
boezemgemalen (testfase).Eind2004wordt
deknopomgezet naarvollediggeautomatiseerd,waarbij debeheerder als toezichthoudergaat fungeren.

Het totaleoppervlakdatopdeboezemvan
Delfland afwatert, beslaatongeveer400km2.
Hetoppervlakaanboezemwater is7km2.
Hetbetreffende gebiedismetdesteden Den
Haag,Rotterdam enDelft zeerdicht bevolkt.
Inhetbeheersgebied bevindenzichookveel
kassen(Westland).Ditmaaktdatdemeeste
neerslaginDelfland zeersnelafstroomt naar
hetopen water.Met reactietijden tussen
neerslagensignificante peilstijgingen van
30minuten in hetWestlandtotenkele uren
inhetoverigebeheersgebied isDelfland een

zeersnelreagerend polder-boezemsysteem.
Dezesboezemgemalen diehetwater uit
deboezem naar hetbuitenwater pompen,
zijn indeafgelopenjaren vergrootenzodaniggeautomatiseerd datzeop afstand
bestuurd kunnen worden.Debedieningvan
deboezemgemalen ligtechter nogsteedsin
mensenhanden. Hetdagelijkse beheervan
deboezemgemalen wordt uitgevoerd door
achtpeilbeheerders.Zijmaken hun beslissingen opbasisvanactuelewaterstanden en
actueleenverwachtemeteorologie.Normaliterwordt het boezemsysteem continu
gemonitord endegemaalinzet gemiddeld
achtkeerperdaggewijzigd. Het HoogheemraadschapvanDelfland beschikt momenteel
alovereengoedfunctionerend informatie
eneenbeheerssysteem voordeboezemgemalen.Tochwilhet hoogheemraadschap
eengeautomatiseerd besturingssysteem
ontwikkelen omhetvolgendemogelijk te
maken:
waterkwantiteits-,waterkwaliteits-en
economischeoverwegingen integraalen
rationeel afwegen bijdebesturingvan
het boezemsysteem,
detenemen beslissingen reproduceerbaar makenendaarmeeniet afhankelijk
zijn vandeopdat moment aanwezige
peilbeheerder (aansprakelijkheid),
dewerkdruk vandepeilbeheerders verminderen,
deinzetfrequentie vandegemalen ver-

EenoverzichtvantkgcmalenendemeetpuntenvoorhetboezempeilinDelfland
Overzicht Kunstwerken en boezempeil meetpunten Delfland
Kunatwarken:
Gemaal Schevenlnoen
By-paea (om OE gemaal)
GÉ-gemaal
DoorvoergomaalWestambaclU
Gemaal Vlorwatering

Rijnland

Gemaal Weetland
InlaatgemaalWlneemlu»
Garnaal Zaaijer
Schiegemaal
Garnaal Parkalulzen
Clrculatlegemaal Delft
Inlaatgemaal Dolk
I Boeiemberging Wollebrand
Boezempeil meetpunten:
Voorburg (Haagee vliet)

InDelfland waterenongeveer60polders
afopdeboezemkanalen. Indezekanalen
wordtgetrachtombinnen bepaalde marges
eenvastpeiltehandhaven.Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van 13 kunstwerken. Normaalgesproken fluctueert hetpeilslechts
enkelecentimeters rond hetgewenstepeil.
Naastdepolders,vanwaaruit hetwaterop
deboezemgepompt wordt,watert hetboezemland ondervrijvervalopdeboezem af
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hogen (regeltijdstap 15minuten),
beterinzicht krijgen inhet waterstandsverloopindetoekomst tijdens calamiteitendoor simulatie,
energie besparen
enalledata diedoorde verschillende
informatiesystemen worden verzameld
integreren.

Opbouw systeem
Hetbesturingssysteem kan worden
beschouwd alseentoevoegingaande
bestaandeRealTimeControl-informatie en
beheerssystemen. InDelfland werdal
gewerkrmetsystemen voorhet meten,regelenenvoorspellen vanhet systeemgedrag
vandepoldersenboezemvan Delfland:
eensysteemwaarmeedatavandiverse
gemalen enstuwen indepolders worden ingelezen,
eensysteemvoordecentrale besturing
vande boezemgemalen,
- deverwachtingvanneerslag,windkracht,windrichtingenweertypedoor
MereoConsult
- endevoorspellingvanrivier-enzeewaterstanden door Rijkswaterstaat.
Deadviesmodulevormt dekernvan het
besturingssysteem.Hierinisdemeeste
intelligentie verwerkt.Maarookdeandere
modulesmoetengoedfunctioneren.Alseen
besturingssysteem faalt, isdat namelijk
meestal tewijten aaneenvoudige problemen
alsmeetfouten en communicatieproblemen.
Doordemodulaireopbouw kunnen deze
problemen opgestructureerde wijzeaangepakt worden.
Deadviesmodulebepaaltdeactiesvan
deverschillendeboezemgemalen.Debeslissingen hieroverwordengemaakt in twee
stappen:
- Eengecombineerde feedback- en feedforward-regelaar bepaaltwelkedebieten
deboezemgemalen moeten verwerken
omdeboezemoppeilte houden;
- Eencentraal beslissingssysteem vertaalt

devastgesteldedebieten naarbedieningsinstructies voorde verschillende
kunstwerken. Hierbij wordendeverschillendepraktische randvoorwaarden
inbeschouwinggenomen.
Voordezetweestapsstrategie isgekozen
omdebeslisproceduredoorzichtigte houden.Opdezewijzewordt verzekerddat het
systeemgoedfunctioneert endatookoverwegingenenervaringen vandepeilbeheerdersindebeslissingen meegenomen kunnen worden.
Het besturingssysteem moethetvastgesteldeboezempeil binnen een bandbreedte
vanenkelecentimeters handhaven.Opvijf
locatiesindeboezemwordt de waterstand
gemeten.Hetgewogengemiddelde vandeze
waterstanden wordt het representatieve boezempeilgenoemd.Dezegemiddelde waterstand wordtgefilterd meteeneersteordefilter.Eenproportionele'feedback controller'
bepaalthettotalebenodigde pompdebiet op
basisvandegefilterde gemiddeldeboezemwaterstand.
Omgoedtekunnen reagerenopneerslagiseen'feedforward' regelaar gebruikt.
Ditisnodig,omdat deneerslagin Delfland
ergsnelnaardewaterlopen afstroomt ende
bergings-enafvoercapaciteiten vandeboezembeperkt zijn.Deregelaarreageert op
actueleenverwachteneerslag.Deneerslaggegevenszijn afkomstig vanMeteoConsult
enneerslagstations vanDelfland. Deregelaar isgebaseerd opeeninverseneerslagafvoermodel, eenrelatiefeenvoudigmodel,
daton-linewordtgekalibreerdmer behulp
vandeneerslagendegemaaldebieten van
voorgaandedagen.

Het beslissingssysteem
Hetdoorderegelaarberekende totaaldebietomdeboezemoppeil tehouden, moet
wordenomgerekend naar werkelijkedebietenvoordeindividuele boezemgemalen.Er

Hetvoorgesteldebesturingssysteem.
Neerslag

zijn veelmogelijkheden waarop het totaaldebietoverdeboezemgemalen verdeeld kan
worden.Depeilbeheerderszullen hetsysteemmakkelijker accepterenalsdeopdrachten uitdeadviesmoduleovereenkomen met
datgene watzijzelfindepraktijk zouden
doen.Daatomzijndepeilbeheerders geïnterviewdoverhun voorkeuren.Medeaande
hand hiervanzijn nieuweregels toegevoegd.
Nu kanookrekeningwordengehouden met
boezemgemalen inonderhoud, lokale windopzet,eenminimaal interval tussen in-en
uitschakeling vaneenpomp,eenvoorkeursvolgordevanpompgebruik, waterkwaliteitsaspecteneneenminimalisering van het
energieverbruik.
Hetbeslissingssysteem vult iedere15
minuten hetpompschemavoorde komende
24uur aan.Beginnend bijdeaanstaande
tijdstap wordt het metdetegelaar berekende
totaaldebiet aandehand vandebeslisregels
zogoedmogelijk verdeeldoverdezesboezemgemalen.Defout (hetverschil tussen
hetdebietberekend doorderegelaaren het
doorhetbeslissingssysteem verdeelde
debiet)wordrgecompenseerd indevolgende
tijdstappen. Opdezemanier wordt accumulatievanfouten vermeden.
Hetvoordeelvandeze tweestapsbenadetingisdatzowelhet regel-alshetbeslissingssysteem relatiefsimpelzijn.Zo kunnen
decontroller endebeslisregels onafhankelijkgewijzigd worden.

Simulatie
Voordatdebesturing volledigdoorde
computer wordtovergenomen,willende
peilbeheerdersdemogelijkheid hebben om
indebesturing in tegrijpen. Om beter
inzicht tekrijgen inhetgedragvan het
geautomatiseerde systeemendeinvloedvan
handmatige ingrepen,ishetsysteem uitgerust meteensimulatiemodule.Dezebere
kentsteedsdewaterstanden vandekomende24uur,afhankelijk vandeverwachting! en
endesturingsacties.Opdezemanierkande
peilbeheerder zien watdeinvloedisvande
door hetbeslissingssysteem geadviseerdeo of
handmatige instructie, f
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